
Lastenohjaaja Mervi Itälinna, kanslisti Riikka
Messo-Järvinen ja suntioharjoittelija Teemu Ga-
ram ovat Hakavuoren seurakunnan uusia työn-
tekijöitä. 

Mervi Itälinna aloitti lastenohjaajana Lassilan päivä-
kerhossa tammikuun lopulla ja seuraa uusiin tehtäviin
siirtynyttä Tiina Isomäkeä seurakunnan lastenohjaajan
toimessa. Riikka Messo-Järvinen on puolestaan työs-
kennellyt vuoden alusta kanslistina kirkkoherranvirastos-
sa Anneli Kolbe-Droughtin virkavapaan sijaisena. Myös
tenorilaulullaan seurakuntalaisia ilahduttava suntiohar-
joittelija Teemu Garam työskentelee vahtimestari-sii-
voojan tehtävissä sekä kirkolla että Lassilan seurakunta-
kodilla.

Kysyimme uusilta työntekijöiltämme seuraavia asioita:

1. Kuka olet ja mistä tulet?
2. Mitä odotat työltäsi?
3. Mitä harrastat?
4. Mikä kirja tai elokuva tms. teki sinuun viimeksi vai-
kutuksen?
5. Miten vietät vappua 2005?

Riikka Messo-Järvinen

1. Olen Riikka Messo-
Järvinen ja hyvä aikomus on
tulla kesällä töihin pyöräily-
matkan päästä, Oulunkyläs-
tä.

2. Olen viihtynyt erin-
omaisesti nämä ensimmäi-
set kuukaudet. Odotan kahta
mielenkiintoista ja opetta-
vaista vuotta Hakavuoren
seurakunnassa.

3. Pienten lasten kanssa
oma aika jää vähäiseksi. Va-
paa-ajat kuluvat enimmäk-
seen lasten kanssa puuhail-

lessa ja ulkoillessa. 
4. Pidän mm. kotimaisista leffoista ja sarjoista. Suunni-

telmissa on mennä katsomaan seuraavaksi elokuva "On-
nen varjot".

5. Käymme lasten kanssa vapputorilla ja nautimme ko-
titekoisista munkeista ja simasta. Toivottavasti säät myös
sallivat nauttia kauniista ulkoiluilmoista.

Teemu Garam

1. Olen Teemu Garam,
35 vuotta. Perheeseeni kuu-
luu vaimon lisäksi kaksi ty-
tärtä ja kanivauva.

2. Odotan työltäni "pit-
kää ja kapeaa leipää". Toi-
von viihtyväni työssäni.

3. Harrastan klassista
laulua ja kuntoilua.

4. Helsingin Juhlaviikko-
jen entisen toiminnanjohta-
jan, tenori Veijo Varpion
elämäkerta oli vaikuttavaa
luettavaa.

5. Vietän vappua koti-
oloissa tai töissä, työvuoroista riippuen.

Mervi Itälinna

1. Olen Mervi Itälinna,
lastenohjaaja. Tulin Haka-
vuoreen Vuosaaren seura-
kunnasta.

2. Haluaisin seurakunnan
lapsityön tavoittavan mah-
dollisimman laajasti alueen
lapsia ja perheitä, niin seu-
rakunnan kerhoissa ja tilai-
suuksissa kuin yhteistyössä
mm. päiväkotien kanssa.
Toiveenani on kehittää ja
tehdä nukketeatteria ja siten
välittää lapsille Raamatun
sanomaa lapsen omalla kie-

lellä, lasta kiinnostavalla tavalla.
3. Erilaiset kädentyöt ovat lähellä sydäntäni, liikuntaa

harrastan vaihtelevasti.
4. Lueskelen kyllä, mutta juuri nyt ei ole mielessä mi-

tään erityisen vaikuttavaa elämystä.
5. Suunnitelmissa on mökkiviikonloppu ystävien kanssa.

Mari Järvinen
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Runoilija Eeva-Liisa Manner kirjoittaa: "Jokainen
kevät nostaa silmiini kyynelet ilosta, koska tämä
maa on niin kaunis. Järvi on aina uusi ja erilainen,
rannoilta kahvinruskea, keskeltä kirkas, se näyttää
virtaavan kuin joki, kadoksiin metsiin."

Kevät on kaunis. Valo ja lämpö tekevät hyvää talven
kangistamille jäsenille. Jumala luo uutta. Huhtikui-
sessa luonnossa kaikki kasvaa, tuoksuu, kurottautuu
kohti aurinkoa ja taivasta.

Keväällä Jumala luo uutta. Psalminkirjoittajan sa-
noin: "Kun lähetät henkesi, se luo uutta elämää, näin
uudistat maan kasvot." Uuden luomisen henki, mie-
lenmuutoksen henki, puhaltaa missä tahtoo. Päivit-
täisissä valinnoissamme ja elämäntavassamme
otamme kantaa siihen, minkä voimien palveluksessa
itse olemme – tuhon vai uuden luomisen, riiston vai
viljelyn ja varjelun?

Mari Järvinen

Kevättä

Kastetut
Avioliittoon
kuulutetut

Kuolleet

Rakas Vapahtaja, varjele
nämä kastetut aina kasteen
armossa ja anna heidän kas-
vaa Sinun tuntemisessasi.
Siunaa heidän vanhempiaan,
kotiväkeään ja kummejaan.

Jumalan, avioliiton asetta-
ja, siunaa näitä liittoja, an-
na aviopuolisoille yksimieli-
syyttä ja rakkautta ja tee
heidän kodistaan kristitty
koti.

Herra, me muistamme Sinun
edessäsi poisnukkuneita
rakkaitamme, lohduta sure-
via ylösnousemuksen ja ian-
kaikkisen elämän toivolla.

Alex Jan Sebastian Frösén
Elmo Oskari Lampela
Nicholas Aleksi Waltteri Ahveninen
Saara Maisa Johanna Mäkimattila
Veerti Vilhelm Stenvall
Roope Johannes Vahtera
Helmi Meritähti Pulli
Luukas Tuomaanpoika Talvo

Henrik Olavi Suni ja
Sanna Pauliina Perttula

Veikko Sakari Koponen ja
Arja Kristiina Muurman

Heikki Alpo Juhani Vuoristo ja
Tiina Anita Luukkanen

Raili Lea Anneli Juselius 71 v.
Elvi Helena Sundström 73 v.
Irma Kyllikki Merikoski 77 v.
Väinö Salomon Lahti 89 v.
Päivi Annikki Kokko 72 v.
Irmeli Laila-Hannele Joensuu 58 v.
Aune Tuulikki Leskinen 88 v.
Lyyli Maria von Kügelgen 90 v.
Irja Annikki Itävuo 84 v.
Irja Inkeri Moberg 100 v.
Erik Valentin Bärlund 94 v.
Aini Elisa Vesterinen 82 v.
Göran Vilhelm Jernmark 59 v. 
Helli Rauha Seitasaari 94 v.
Martta Kaarina Kauhala 85 v.
Timo Juhani Lehti 39 v.

Uusia kasvoja Hakavuoren seurakunnassa

LEIREJÄ JA RETKIÄ
Eläkeläisten leirejä kesällä 2005:
Leiri I 7. – 9.6. Villa Göös, Janakkala (erityisesti lii-
kuntarajoitteisille)

Leiri II 13. – 17.6. Siuntion kylpylä 

Leiri III 7. – 9.8. Villa Göös, Janakkala

Tule virkistäytymään kauniin luonnon keskelle. Lei-
reillä on mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin ja ja-
kaa elämänkokemuksia toisten kanssa. Leirien ohjel-
maan kuuluu rauhallista yhdessäoloa, ulkoilua, illan-
viettoa, musiikkituokioita, hartaushetkiä ja sauno-
mista. Leireistä vastaavat seurakunnan diakonia-
työntekijät. 

Leirien hinnat:
Leiri I 60 euroa
Leiri II 120 euroa
Leiri III 60 euroa

Hintaan sisältyvät matkat, vakuutukset, puoli/täysi-
hoito ja ohjelma. Majoitus kahden hengen huoneis-
sa. Maksu peritään leirillä.

Ilmoittautumiset: 
Hakemukset I ja II leirille tulee palauttaa diakonia-
työntekijälle 13.5. mennessä sekä III leirille
15.7. mennessä.

Ilmoittautumiskaavakkeita leireille saa kirkkoher-
ranvirastosta sekä työntekijöiltä kirkolta sekä Lassi-
lasta.

Koko perheen kesäretket 
ke 22.6. ja to 11.8. 

Tarkemmat tiedot retkiohjelmista ilmoittautumisi-
neen toukokuussa Kirkko ja kaupunki -lehdessä ja
seurakunnan nettisivuilla www.helsinginseurakun-
nat.net/hakavuori.

HAKUAIKA SEURAKUNNAN 
PÄIVÄKERHOIHIN
käynnissä 9.3. – 4.5. Päiväkerhot on tarkoitettu 
3 – 6 -vuotiaille lapsille. Ryhmät kokoontuvat 2 – 3
kertaa viikossa. Hakukaavakkeita ja lisätietoja ker-
hopisteistä Lassilasta, Naulapolku 1, p. 562 5692,
Mervi Itälinna ja Hakavuoren kirkolta, Tolarintie 1,
p. 4774 9326, Sari Sarkanen.

Yhteisvastuu-lounas järjestetään
Hakavuoren kirkolla su 24.4.
messun jälkeen n. klo 11.30. 

Lounaslippuja saa ostaa kirkkoherranvirastosta. Lipun
hinta (10 euroa aikuiset, 5 euroa lapset) menee kokonaan

Yhteisvastuulle. Ruokalistalla on karjalanpaistia, perunoi-
ta ja salaattia, leipä ja juoma kuuluvat hintaan. Jälkiruuak-
si tarjotaan kahvia ja jäätelöä. 

Tervetuloa mukaan!

Yhteisvastuu-lounas su 24.4. klo 11.30
Hakavuoren kirkolla

Aikuiset 10 euroa, lapset 5 euroa
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